
Zápis z 4. zasedání Akademického senátu FIS 
konaného dne 21. dubna 2021 

 
Přítomni: Borovička, Buchalcevová, Ivanega, Kaspříková, Langhamrová, Löster, Pavlíček, Radváková, 

Sixta, Bejšovcová, Jedlička, Maršálek, Mikulenka, Shchur, Vach 

Omluveni: Berka, Potančok 

Hosté: Fischer (děkan)  

Zasedání probíhalo on-line formou přes MS Teams, v týmu AS FIS. O jednotlivých bodech programu 

hlasovali členové AS FIS postupně tak, že se připojili s kamerou a mikrofonem, aby bylo průkazné, 

že hlasují osobně. 

Program: 

1. Vyhlášení voleb do AS VŠE 

2. Jmenování členů dílčí volební komise pro volby do AS VŠE 

3. Různé 

 

Na úvod předsedkyně AS FIS přivítala účastníky, povolila všem senátorkám a senátorům účast 

distančním způsobem, připomněla jim podmínky účasti distančním způsobem, seznámila je s tím, jak 

bude probíhat hlasování, byli zvoleni skrutátoři a odsouhlasen program jednání AS FIS. Následovalo 

jednání senátu dle navrženého programu. 

1. Vyhlášení voleb do AS VŠE 

Slovo převzal senátor Pavlíček, který připomněl povinnosti AS FIS, dílčí volební komise a náležitosti a 

termíny vyplývající z Volebního řádu AS VŠE. Členky a členové AS FIS diskutovali, zda ve volbách 

umožnit zdržet se hlasování (ANO) a zda zveřejnit seznamy hlasujících (ANO). 

Všichni oprávnění voliči dostanou týden před spuštěním voleb upozornění na konání voleb a příručku, 

jak elektronicky hlasovat. V momentu spuštění elektronického hlasování budou upozorněni emailem 

z InSISu. 

Usnesení: AS FIS stanovuje datum, čas a místo konání voleb do AS VŠE na 12. května 2021 od 8:30 do 

16:00 – elektronickým způsobem prostřednictvím volební aplikace v univerzitním systému InSIS. 

Termín podávání přihlášek kandidátů je do 6. 5. 12:00 emailem z účtu na VŠE adresovaným předsedovi 

(antonin.pavlicek@vse.cz) a všem členům (adam.borovicka@vse.cz a vacm09@vse.cz) dílčí volební 

komise FIS. 

Hlasování: pro návrh: 15, proti návrhu: 0, zdržel se: 0 

2. Jmenování členů dílčí volební komise pro volby do AS VŠE 

Usnesení: AS FIS jmenuje dílčí volební komisi AS VŠE v následujícím složení:  

Předseda: PhDr. Ing. Antonín Pavlíček, Ph.D. Místopředseda: Ing. Adam Borovička, Ph.D. Člen: Miloslav 

Vach 

Hlasování: pro návrh: 14, proti návrhu: 0, zdržel se: 1 
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3. Různé 

Senátor Pavlíček připomněl, že se příští týden bude konat další zasedání AS FIS. Děkan uvedl, že se 

v rámci příštího zasedání bude projednávat schvalování rozpočtu FIS a rozšíření akreditace studijního 

programu. 

 

Zapsal: Maršálek      Za správnost: Langhamrová, Pavlíček 

 

Termín příštího zasedání AS FIS: 28. dubna 2021, 8:30, on-line prostřednictvím MS Teams 


